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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

        Wirdum Fr e.o. 21 mei 2017 

 
 
Bemoediging en groet 

De ouderling van 
dienst Elske 
Roorda heet 
iedereen van harte 
welkom.  
Het openingslied is 
lied 66:1 ‘Breek 
aarde uit in 

jubelzangen’. 
Na de 
bemoediging en 
groet zingen we 
lied 66:6. 
Na het gebed om 
ontferming over 
alle nood in de 
wereld en in het 

eigen leven, zingen we SOW 97 ‘Verblijd u alle 
volken’ en yn it Frysk ‘Bring hulde oan God’.  
 
Het gebed voor de lezing, zingen we ‘in heen 
en weer vorm’ Ds. Wiebrig de Boer Romkema 
en de gemeente. Het betreft lied 119 b ‘Een 
lamp voor mijn voet is uw woord’. 
 

De dienst van de schriften 
De eerste lezing is uit Jesaja 41: 17-20. 
Daarna zingen we lied 763: 1-5 ‘Zij zullen de 
wereld bewonen’. 
De tweede lezing is uit de eerste brief van 
Petrus 3: 8-18, waarin wordt gezegd: ‘erken 
Christus als Heer en eer hem met heel uw hart.’ 
Daarna zingen we 34: 1,5 ‘Ik loof de Heer altijd’. 
De derde lezing is uit Johannes 16; 16-24. 
 
Aansluitend zingen we 665: 1,2 en 4. ‘Om 
Christus wil zijn wij verblijd’.  
 

Ondertussen kunnen we ook rijkelijk genieten 
van de zang van de roeken, die in grote getale 
om de kerk heen zwermen. 
 
Daarna volgt de verkondiging.  
We hebben vaak een 
passie voor van alles en 
nog wat in ons leven, hoe 
zit het met onze passie 
t.a.v. geloven? Overkomt 
het ons ook dat we in ons 
geloven in ons hart geraakt 
worden? 
Als iemand je vraagt: wat geloof je en wat hoop 
je, vertel dan waardoor je geraakt bent. Door 
bijbelwoorden, door de weg van het geloof, door 
het vertrouwen, door wat Jezus voorleefde. 
Geloven is vertrouwen dat God je niet leeg en 
verloren en zonder uitzicht laat. Met die passie 
kun je je weg gaan, door woestijnen en oases in 
je leven. De vreugde zit in het verbonden zijn met 
God. Het kan je aan van alles ontbreken maar 
niet daaraan. 
Zing, huil, bid vecht, lach en bewonder. Leef en 
geloof met passie. Zing van harte: ‘Ubi Caritas et 
amor Deus ibi est’, overal waar liefde en 
vriendschap is, daar is God. Bidt dat de geest 
van God altijd weer geloof, hoop en liefde in ons 
hart legt. 
Amen. 
 
Na de preek volgt de stilte en aansluitend 
luisteren we naar het orgelspel van Klaske. 
 
Mededelingen 
De ouderling van 
dienst doet de 
mededelingen. 
De bloemen gaan 
naar Gerrit de Vries. 
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Verder nog een verheugend bericht:   
twee vacatures voor ouderling en diaken zijn 
ingevuld en wel door resp. Elizabeth Mozes en 
Jannie Lindeman. Daarbij komt nog dat Wybren 
Jongbloed zijn termijn als diaken verlengd. Dit 
geldt ook voor kerkrentmeester Drees Visser.  
 
De bevestiging vindt plaats op 4 juni a.s.waarbij 
er tevens belijdenis wordt gedaan door 
Elizabeth. 
 
Op Hemelvaart is er weer het succesvolle 
traditionele dauwtrappen: iedereen is van harte 
uitgenodigd. 
 
Verder was de spreekster ook deelnemer aan 
het jaarlijkse  volleybaltoernooi (georganiseerd 
door de kerk), het was zeer geslaagd hoewel 
de nog voelbare spierpijn iets minder 
aangenaam is.  
 
De eerste collecte is voor de zending, de 
tweede voor de kerk. 
 
Aan het eind van de dankgebeden volgt het 
onze vader gezamenlijk in het Fries. 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied wordt gezongen 903:1 en 6. ‘Zou ik 
niet van harte zingen.’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Na de zegen 
verlaten we 
de kerk.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: ds. Wiebrig de Boer Romkema 
Koster: Drees Visser  
Bloemen gemaakt door: 
Ouderling van dienst:  Elske Roorda 
Diakenen:  Wybren Jongbloed en Tjitske 
Cnossen. 
 


